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Rövidítések az alábbiakban: 

CP – SzF – szerződő fél 
AEBS – önműködő vészfékező rendszer 
CEL – komplex elektronikus rendszer 
BAS – fékasszisztens rendszer 
CBS – kombinált fékrendszer  
ESC – elektronikus menetstabilizáló rendszer 
LDWS – sávelhagyásra figyelmeztető rendszer 
LKAS – sávtartást segítő rendszer 
ADAS – önműködő vezetőt támogató rendszer 
DAS -  vezetőt támogató rendszer 
RCP – távirányítású parkoló rendszer 
RCM- távirányítású manőverezés 
OICA – Járműgyártók Európai Szervezete 
CLEPA – Járműipari Beszállítók Európai Szövetsége 
ETRTO – Kerék és Gumiabroncs Gyártók Európai Szervezete  
IMMA – Motorkerékpár gyártók Nemzetközi Szövetsége 
FEM – Nemzetközi Anyagmozgatási Szövetség 
IWVTA – teljes jármű típusjóváhagyás 
EC – Európai Bizottság 
CLCCR – Járműfelépítmény- és Pótkocsi Gyártók Nemzetközi Szövetsége 
FEMFM – Súrlódó Anyag Gyártók Szövetsége 
RVIA - Recreation Vehicle Industry Association 
iwg – informális munkacsoport 
IWG on ACDC – a mezőgazdasági kapcsoló berendezésekkel foglalkozó informális munkacsoport 
IWG on ITS/AD – az autonóm járművekkel foglalkozó informális munkacsoport 
IWG on ACSF – az automatikus kormányzási funkciók követelményivel foglalkozó informalis munkacsoport 
IWG on Tyre Gtr – a gumiabroncs világelőírással foglalkozó informális munkacsoport 
CSF – korrektív kormányzási funkció 
ACSF – automatikus kormányzási funkció 
ESF – vészhelyzeti kormányzási funkció 
PTI – időszakos műszaki felülvizsgálat 
TOR – működési szabályzat 
RF - Run Flat (defekttűrő) gumiabroncs 
SIG – special interested group   
ITU -  Nemzetközi Telekommunikációs Szövetség 
IWG on VMAD - Validation Method for Automated Driving – az automatizált járművek ellenőrzési   

módszerével foglalkozó munkacsoport 
IWG- vagy  TF CS / OTA – A kiber biztonsággal - beleértve a táv-sw frissítéseket - foglalkozó munkacsoport 
ODD – operational design domain  
HMI – human interface –  
IWG on FRAV- Functional Requirements for Automated and Autonomous Vehicles - Autonóm / automatizált 

járművek funkcionális követelményeivel foglalkozó munkacsoport 
EDR – Event Data Recorder – esemény adatrögzítő 
DSS – Data Storage System – adatrögzítő rendszer 
AVERE  -  European Association for Electromobility  - Európai Elektromobilitási Szervezet 
MRM – Minimum Risk Manouvre – minimális kockázatú manőver 
DDT - Dynamic Driving Task – dinamikus vezetési művelet 
EM – Emergency Manouvre – vész manőver 
TD – Transition Demand – átadási igény 
CSMS –Certificate of Complaiance for Cyber Security Management System – Kiber-biztonsági 

menedzsment rendszer-tanúsítvány 
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Megnyitás, előzetes tájékoztatás 
 

1.  A napirend elfogadása 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/GRVA/20
20/19 

DOCX PDF 

 

Napirend 
 
 

ECE/TRANS/WP.29/GRVA/20
20/19/Add.1 -  

DOCX PDF 

 

Kiegészített napirend 

GRVA-07-01 (Chair)  

DOCX PDF 

 

Lebonyolítási sorrend tervezete 

GRVA-07-02 (Secretariat)  

PPTX PDF 

 

Information on the virtual informal meeting in place of the 7th GRVA 
session 

GRVA-07-34-Rev.1  

DOCX PDF 

(Titkárság) 

Napirend frissített változata 
  

GRVA-07-34-
Rev.2 (Secretariat) 

DOCX PDF 

 

Frissített és egységesített napirend a virtuális és informális ülésszakhoz (a 
GRVA hetedik ülés helyett) - beleértve 2020. szeptember 21-ig (CEST 
11.30-ig) beérkezett informális dokumentumokat 

 
A napirendet jelenlévők elfogadták. 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2020-19e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2020-19e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2020-19a1e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2020-19a1e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-01e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-01e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-02.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-02.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-34r1e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-34r1e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-34r2e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-34r2e.pdf
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2.   

A WP29 megelőző ülés(ek) témáinak áttekintése  
 

Dokumentumok Tárgy 

  

GRVA-07-13 (Secretariat)  

PPTX PDF 

 

 

A 2020 márciusi és júniusi WP.29 ülések áttekintése. 
 

ECE/TRANS/WP.29/1151 
DOCX PDF 

 

A WP 29 180., az AC.1  74., AC.3  58. és az, AC.4 14. ülésének 
jegyzőkönyve.  

ECE/TRANS/WP.29/1153 
CX PDF 

 

A WP 29 181., az AC.1  75., AC.3  58. és az, AC.4 15. ülésének 
jegyzőkönyve 
 

ECE/TRANS/WP.1/2020/
3(Canada)  
English 
 

Együttműködés és közös megközelítések a WP.1 és WP.29 között 
automatizált.                               

Következő GRVA ülés tervezett időpontja: 2021 február 8-12 - még nincs eldöntve.        

 
 

Eszmecsere az irányelvekről és a zeti tevékenységekről.  

 
3.   

Eszmecsere az irányelvekről és a zeti tevékenységekről.  

 
Dokumentumok Tárgy 

---  

Nem volt tárgyalás 

 
4.  Autonóm / automatizált és kapcsolt járművek: 

4. A Az automatizált és autonóm járművek funkcionális követelményeivel foglalkozó informális 
munkacsoport (FRAV) eredményei 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-07-54 (FRAV)  
PPTX PDF 

 

Beszámoló az FRAV munkacsoportban elért eddigi eredményekről.  
Általános definíciók pontosítása (ADS, ODD..)  
A hatásossági követelményekkel kapcsolatos definíciók 
Követelmények az ADS gyártó általi leírására. 
 
Pontosító magyarázat a tevékenységekkel kapcsolatban: 
 
FRAV az ADS konfigurációk mentén definiálja a hatásossági 
követelményeket. 
 
FRAV ODD 
WMAD működés biztonsági követelmények.            

 
. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-13e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-13e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29/ECE-TRANS-WP29-1151e_new.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29/ECE-TRANS-WP29-1151e_new.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29/ECE-TRANS-WP29-1153e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29/ECE-TRANS-WP29-1153e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp1/ECE-TRANS-WP1-2020-3e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-54e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-54e.pdf


GRVA 7.  

 6  

 
 
 
A FRAV az egyedi hatásossági követelményekre fokuszál. 

- A „rendszerbiztonság” mint átfogó fogalom meghatározása 
- Felülről lefelé irányuló megközelítés az FRAV közreműködők 142 db 

követelményre vonatkozó javaslata alapján. 
- Az FRAV konszenzust keres a követelményekre vonatkozó javaslatok 

mérlegelésének módszereiben ( a specifitás optimális szintjének 
meghatározására, az ODD és más teljesítményhez kapcsolódó elemek  
összefogása). 

 
A novemberi WP.29 ülésszakig az FRAV reményei szerint: 

- megadja azoknak a teljesítmény-elemeknek a listáját, amelyekre az 
FRAV meghatározza a „biztonságos” értéket (a szerződő felek 
kapcsolódó aggályainak figyelembevételével) 

- összeállít egy listát az FRAV által meghatározandó elemekről, 
amelyeket az ADS és annak jellemzői gyártói leírásához szükségesek. 
 

FRAV a VMAD munkájával kíván szoros összhangot keresni. 
 
Az FRAV-VMAD vezetői összehangolják az AV-keretdokumentum mellékletének 
1. táblázatának frissítéseit, hogy biztosítsák a munkarend és a teljesítések 
összehangolását a  WP.29-hez felé. 
 
Mi az elfogadhatatlan kockázat ? - számszerűsíteni kell. 
 
 

GRVA a prezentációt elfogadja és a további tevékenységet támogatja. 

 
 

4. B Az automatizált járművek ellenőrzési módszereivel foglalkozó informális munkacsoport 
(VMAD) eredményei 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-07-55 (VMAD)  
PPTX PDF 

 

Beszámoló az autonóm járművek ellenőrzési módszereivel foglalkozó 
munkacsoport (VMAD) tevékenységéről 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-55e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-55e.pdf
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1. Az SAE 3/4-es szintű automatizált sávtartó rendszerek (ALKS) tesztelése és 
értékelése, amely kompatibilis az új ENSZ-előírással az 1958. évi megállapodás 
szerződő felei számára 
Befejezve: 2020. március 
2. A meglévő és a várható módszerek áttekintése, valamint az automatizált 
vezetés (AD) értékelésének javasolt tovább-lépési lehetőségei 
Befejeződött - 2020 március 
3. Az AD új értékelési / vizsgálati módszere (NATM) 
2021. március 
 
VMAD-ülések 2020 január óta,  
 
VMAD elhatározások: 
- megállapodás a módszertanok kidolgozásáról a magas szintű leírásból 
kiindulva a részletek megadásáig, 
- az elemek közötti kapcsolatok leírása 
- integráció a pillérek és az FRAV által kifejlesztett funkcionális követelmények 
között, 
- megállapodás a törzsdokumentum felépítéséről. 
 
Következő lépés az új értékelési módszer (NATM) validálása autópályán-
használatos rendszerek számára 
A VMAD felvetései a további megbeszélésekhez pl.: 
Hogyan lehet fejleszteni a használat közbeni nyomon követést / értékelést 
Az audit leírása, amely megfelel mind az 58, mind a 98 megállapodásnak. 
 

 
 
Megállapodás arról, hogy mindkét csoport a 
funkcionális követelmények (FRAV), valamint az értékelések és vizsgálati 
módszerek (VMAD) a magas szintű leírással kezdi a munkát. 
 
NATM (új ellenőrzések / vizsgálati módszerek alap-dokumentum) w)  új 
dokumentum 
 
Májusban, a VMAD-ban, benyújtották a NATM törzsdokumentum tervezetét. 
A NATM törzsdokumentum vázolja a különböző szakaszokat.  
A dokumentum felépítése a következő: 
1. A dokumentum első része a NATM magas szintű keretrendszere, 
beleértve: 
Az egyes pillérek hatóköre és általános áttekintése (forgatókönyv-katalógus, 
audit, szimuláció / virtuális tesztelés, teszt-pálya és valós tesztek); és, 
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A NATM átfogó folyamata (pl. Hogyan működnek együtt a NATM oszlopai, 
hatékony, átfogó és összetartó folyamatot eredményezve). 
2. A dokumentum második része feltérképezi a folyamat menetét,  
a specifikus funkcionális követelményeket az NATM értékeli. 
E munka részeként a VMAD az FRAV-val konzultálva felvázolja, hogy az 
oszlopok hogyan felelnek meg az FRAV-05 dokumentumban feltüntetett 
funkcionális követelményeknek. 
 
 
Következő lépések 
 
Felismerve a FRAV és a VMAD közötti szinergiákat, a két munkacsoport 
továbbra is együttműködik.  
Munkatervek 

- VMAD-eredmények megvitatásra a következő GRVA-n, 
- NATM törzsdokumentum-tervezet bemutatása, 
- A nyitott kérdések listája.t 

. 
A VMAD a következő közelgő üléseket tartja 

- 13. VMAD IWG munkamenet - 2020. október 9. (virtuális) 
- 14. VMAD IWG munkamenet - 2020. november 5-6. (virtuális) 
- Lehetséges VMAD IWG ülés - 2020. december (TBC) 
- VMAD IWG ülés - 2021. január 15-16 

 

A keretdokumentumot frissítve lesz a GRSG után.  
Különböző javaslatok ennek a lebonyolítására. 
GRVA a prezentációt elfogadja és a további tevékenységet támogatja. 
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4. C Az esemény-adat rögzítő / automatizált vezetéshez szükséges adattároló rendszerekkel 
foglalkozó informális munkacsoport (EDR-DSSAD) eredményei. 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-07-
58 (EDR/DSSAD)  
PPTX PDF 

 

Beszámoló az esemény-rögzítő / adattároló rendszerekkel foglalkozó informális 
munkacsoport (EDR-DSSAD) tevékenységéről 
 
FELADATOK: 

- Az EDR (Eseményadat-rögzítő) és a DSSAD (Adattároló Rendszer az 
Automatizált Vezetéshez) hatókörének, konkrét célkitűzéseinek és 
külömbségeinek, valamint 

- műszaki követelményeik meghatározása. 
 
Témakörök: 

- Adatok rögzítése és zárolása, 
- Adattartalom és formátum, 
- Túlélő képesség tesztelése. 
- Az adatok visszakeresése nem tartozik ide. 

 
doc. 1: EDR közös műszaki követelmények 
 
Nyitott kérdések:  
 

- Felülírás 
Az EDR nem felejtő memóriapuffernek legalább [két] / [három] 
különböző eseményhez kapcsolódó adatot kell tárolnia. 
 

 
További – a teszt lépésekkel kapcsolatos kérdések: 
 

- Az 1. lépésben be kell-e vonni további vizsgálati elemeket, például az 
indítást, a tárolókapacitást, a felülírási mechanizmust és / vagy az 
áramkimaradást? 

 
- A sérülékeny úthasználók másodlagos biztonsági rendszereinek 

triggerelése. 
 

- A hátsó ütközési események triggerelésének részletes leírása. 
 

- Adatelemek. 

GRVA-07-61  
(EDR/DSSAD) 

DOCX PDF 

  

Módosítási javaslat az ECE/TRANS/WP.29/2020/100 dokumentumhoz. 
 
Segédlet az EDR adattartalommal kapcsolatban az 1958 és 1998-as egyezmény 
keretében történő elfogadáshoz. 

GRVA-07-60  
(EDR/DSSA) 

DOCX PDF 

 

Módosítási javaslat az ECE/TRANS/WP.29/2020/123 (Az esemény adatrögzítő 
berendezés (EDR) jóváhagyására vonatkozó új ENSZ előírás – GRSG által 
előterjesztett szöveg tervezet) dokumentumhoz. 

GRVA-07-57  
(EDR/DSSAD) 

DOCX PDF 

 

A DSSAD –vel kapcsolatos jelenlegi nemzeti / regionális tevékenységek és a 
tovább lépési lehetőségek áttekintése.  
 
 
 

Jelenleg USA és Kína rendelkezik csak hivatalos adat-listával. 
Az 1958-as egyezmény alatt elfogadhatónak tűnik, de az 1998 alatt nem minden fél fogadja el. 
A munkacsoport áttekinti az adatok listáját és kiemeli azokat, amelyek nem fogadhatók el valamely fél 
részére a 1998-as egyezmény keretében. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-58e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-58e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-61e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-61e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-60e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-60e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-57e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-57e.pdf
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4. D Az automatikus sávtartó rendszerek követelményei 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2020/32 - (Germany)  
 

Javaslat az automatizált sávtartó rendszerekről szóló ENSZ-előírás-tervezet 
(ALKS) módosítására 
 
A rendszer működési sebességtartományának kiterjesztése 130 km/h-ra. 
 
Gyalogos ütközés megelőzése 60 km/h-ig. 
 
Hosszirányú érzékelési távolság kiterjesztése 130 km/h sebességig. 
 
A vezető nem vezetési tevékenységhez átállított ülés-pozíciója ne okozzon 
kockázatot. Erre vonatkozó deklaráció. 
 

GRVA-07-27  
(OICA/CLEPA)  

DOCX PDF 

 

A fenti  ECETRANS/WP.29/GRVA/2020/32 számú dokumentum módosítására 
vonatkozó javaslat. 
 
Ne legyen szükséges a fenti deklaráció, hiszen erre vonatkozóan amúgy is 
megfelelő funkciókkal kell rendelkeznie a rendszernek. 

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2020/33 - (Germany)  
 

Javaslat az automatizált sávtartó rendszerekről szóló ENSZ-előírás-tervezet 
(ALKS) módosítására 
 
Definíciók, 
 
Követelmények: 

- Irányjelző folyamatos működésére, 
- Sávváltás megkezdésének időkorlátjára,  
- A cél-sáv ellenőrzésére, 
- A hátulról érkező jármű lassulására reakció idejére vonatkozó 

határértékek 
 
Meghatározások (kezdősáv, célsáv, sávváltási eljárás, sávváltási manőver) 
Az LCP (sávváltási folyamat) aktiválási kritériumai 

- Érzékelési képesség hátul 
- A rendszer önellenőrzése pozitív 
- A célsáv pozitívan megerősítve 
- Várható az LCP befejezése 

 
A sávváltás feltételei 
Az LCM egyedi követelményei 
Sávváltás jelzése 
 
 

https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/32
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/32
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-27e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-27e.pdf
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/33
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/33
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A célsáv értékelése: 
−LCP (sáv-váltás) csak akkor indul el, ha a célsávban lévő jármű megközelítése 
nem kényszerül kezelhetetlenül lassulni 
- Figyelembe vett tényezők: 
• A: maximális lassulás, 
• B: reakcióidő és 
• C: Biztonsági „hézag” 
 

 
 

GRVA-07-28  
(OICA/CLEPA)  

DOCX PDF 

 

Módosítási javaslat az ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/33 dokumentumhoz: 
A tényleges tesztek kiterjesztése a hátulról érkező motorkerékpárosokra.  
 

GRVA-07-45 (ROK)  

DOCX PDF 

 

Módosítási javaslat az ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/33 dokumentumhoz: 
 
A cél sávban elöl haladó jármű sebességének és helyzetének detektálása. 
 
Az irányjelzés kezdetétől mért a sávváltás megkezdéséig előírt idősáv felső 
határának növelése 10 s-ra. 
 
Fékezési határ és reakció idő módosítása. 
 

GRVA-07-06 (EC and 
Russian Federation)  

DOCX PDF 

 

Javaslat az automatizált sávtartó rendszerekről szóló ENSZ-előírás-tervezet 
(ALKS) módosítására 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-28e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-28e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-45e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-45e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-06e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-06e.pdf


GRVA 7.  

 12  

Az előírás tervezetben eddig nem részletezett teszt körülmények pontosítása. 
 
A biztonsági analízis ellenőrzésére a hatóság kérje fel a műszaki szolgálatot. 
Az 5. mellékletben megadottak mellett egyéb teszt szcenáriók is legyenek 
lehetségesek, de szimulációval ne legyen lehetséges a teszteket helyettesíteni. 
 
 

GRVA-07-07 (Russian 
Federation)  

PPTX PDF   

Hiányosságok az automatizált sávtartó rendszerekről szóló ENSZ-előírás-
tervezetben (ALKS) 
 
A „rendszer”, mint hivatkozás a törzsszövegben és a mellékletekben nem 
ugyanarra a jelentésre utal. 
 
Nem teljesen egyértelmű, hogy ki hajtja végre a teszteket, a gyártói ellenőrzését 
stb.  

GRVA-07-
21 (OICA/CLEPA)  

DOCX PDF 

 

Javaslat az automatizált sávtartó rendszerekről szóló ENSZ-előírás-tervezet 
(ALKS) pontosítására 
 
"Közvetlen ütközési kockázat" olyan helyzetet vagy eseményt jelent, amely a 
jármű ütközéséhez vezetne egy másik közlekedővel, vagy akadál lyal, amely  
5 m/s2-nél alacsonyabb fékezési igény mellett nem kerülhető el, kivéve, ha 
sürgősségi manővert hajtanak végre. ” 
 
Követési távolság, mint KRESZ szabály betartása.  
 
A rendszer működésére vonatkozó követelmények, amikor másik jármű bevág 
az ALKS jármű elé és az nem fékez. 
 
Teszt szcenáriók végrehajtásával kapcsolatos pontostások. 
 

GRVA-07-30  
(OICA/CLEPA)  

DOCX PDF 

 

Javaslat a sávtartó rendszerekről szóló ENSZ-előírás-tervezet (ALKS) 
szerkesztési módosításaira 
 
 

GRVA-07-39 (France)  

DOCX PDF 

 

Az sávtartó rendszerekről szóló ENSZ-előírás-tervezet (ALKS) egységes 
értelmezésre vonatkozó felvetés. 
 
Úgy kell kezelni a közeledő megkülönböztetett járművet, mint egy nem tervezett 
esetet? 
 
EU szerint ez nem egyértelmű,  
Hollandia: a közlekedési szabályok szerint kell működni, vagyis egyértelműen fel 
kell ismerni megkülönböztetett járműveket. 
 
Franciaország kiemelte, hogy egyértelmű értelmezés kell. 
 
Hollandia: a vezetőnek csak átvétel kérésre kell válaszolnia, mindent a járműnek 
kell felismerni. 
 
Általában a résztvevők úgy értik, hogy felismerni kell a megkülönböztetett 
jelzésű járműveket, de a reakcióval kapcsolatos elképzelés különböző. 
 
Japán felvetette, hogy a megkülönböztetett jármű nincs definiálva. 
 
Jegyzőkönyvben a következő fog szerepelni: a szerződő felek egyetértettek 
abban, hogy kell a megkülönböztetett jármű felismerés, de módját és a reakciót 
meg kell határozni. További munka várható. 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-07e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-07e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-21e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-21e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-30e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-30e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-39e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-39e.pdf
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GRVA-07-26  
(OICA/CLEPA)  

PPTX PDF   

 
GRVA-07-31  
(OICA/CLEPA)  

DOCX PDF 

 

ALKS előírás hatályának kiterjesztése tehergépkocsikra és autóbuszokra. 
Ez a következő pontokat érinti 

- A követési távolságra vonatkozó követelmények pontosítása (§5.2.3.3.) 
- A TTC-számítás hozzáigazítása az haszonjárművekre és autóbuszok 

fékhatásosságához (§.5.2.5.2.) 
- További hivatkozás a fékekre vonatkozó szabályozásra (5.3.4. Szakasz) 
- A járműszerelvényekre vonatkozó érzékelési követelmények 

kiterjesztése (7.1. És 7.1.2. Szakasz) 
 

GRVA-07-63  
(Germany)  

PPTX PDF 

 

Az automatikus sávtartó rendszerre (ALKS) vonatkozó  [157] –es előírás 
tervezétének módosítására vonatkozó javaslatok (2020/32, 2020/33) együttes 
bemutatása, magyarázata. 
 
+ sávváltás 
+ sebesség növelés 
 
A két javaslat egymástól függetlenül is kezelhető. 
  

 
 
 
Franciaország: minden legyen egy dokumentumban mint új módosítási sorozat. 
 
Hollandia: 32 – MRM vész esetben sávváltást is meg kellene engedni. 
Gyalogos védelmet is kellene kiterjeszteni autópálya sebességre. 
33-a járműnek gyorsítania kellene, ha gyorsabban haladó sávba megy át. 
 
Japán: a keret-dokumentum alapján el kell kerülni a dupla munkát. 
 
Korea: egyetért a Német javaslatokkal. 2s reakció időt javasol 130 km/h-ra. 
 
Olaszország: nem tudja elfogadni, hogy most döntsünk. 
 
Svájc: nem támogatja az alkalmazhatósági sebességhatár növekedését. 
 
Dánia: csak vész esetén engedné a 3 m/s2 fékezésre kényszerítést. 
 
USA: FRAV-nak korlátozásai vannak (60 km/h).  
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-26e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-26e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-31e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-31e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-63e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-63e.pdf
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Ausztria: FRVA-nek sok egyeztetése volt az ADS rendszerekkel kapcsolatban. A 
tervezett módosítás nincs összhangban az új eljárási módszerekkel. 
 
Elnök: a folytatás még nem tisztázott. Most nem tudunk dönteni.  
 
A reakciók pozitívak. FRAV és VMAD nem tudja átvenni ezt a tevékenységet. 
 

GRVA-07-62 (UK)  

DOCX PDF 

 

Módosítási javaslat az ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/33 dokumentumhoz. 
Egyes funkciókkal kapcsolatos pontosítások. 

- vészmanőver, 
- irányjelzés időtartartama, 
- sebesség változtatás lehetősége sávváltás közben. 

GRVA-07-59 (OICA) 

DOCX PDF 

  

Megjegyzések a GRVA-07-06 dokumentumhoz 
- Elnevezések pontosítása (automatikus vezető funkció/rendszer). 
- Elvégzendő tesztek pontosítása. 

GRVA-07-56 (EC)  

DOCX PDF 

  

Módosítási javaslat az ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/32 and 
ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/33 dokumentumokhoz. 

- Adaptív sebességtartásra vonatkozó megfontolások (ACC-től eltérő 
logika alkalmazása ALKS-nél) 

- Követési távolság – követési idő összefüggésének elemzése. Az előírás 
szerint működő rendszer várhatóan a humán vezetőtől eltérő trendet 
mutat a sebesség függvényében. Az út átbocsátó képessége 
szempontjából ez szintén lényeges.  

GRVA-07-
66 (OICA/CLEPA)  

DOCX PDF 

  

Módosítási javaslat az ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/33 dokumentumokhoz. 
- Vész manőverre vonatkozó különleges követelmények. 

GRVA-07-
69 (OICA/CLEPA) 

DOCX PDF 

  

Az automatikus sávtartó rendszerre (ALKS) vonatkozó  [157] –es előírás 
tervezétének módosítására vonatkozó javaslat. 

- A közelgő ütközési kockázat definíciójának pontosítása.és  
- Egyéb pontosítások 

 
Elfogadva. 

GRVA-07-69-
Rev.1 (OICA/CLEPA)  

DOCX PDF 

 

 

 
  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-62e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-62e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-59e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-59e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-56e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-56e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-66e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-66e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-69e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-69e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-69r1e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-69r1e.pdf
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5.  Kapcsolt járművek 

5. A Kiber-biztonság és adatvédelem 
Dokumentumok Tárgy 

GRVA-07-49 (CS/OTA)  

DOCX PDF 

 

Beszámoló a kiberbiztonsági és szoftver frissítésekkel foglalkozó munkacsoport 
(IWG on CS/OTA) tevékenységéről. 
 
A vizsgálati eljárások harmonizálása kiemelt feladat. 
 
 
Szoftverfrissítési folyamatok 
A [156] sz. ENSZ-előírás (Szoftverfrissítési folyamatok) értelmezési 
dokumentuma tájékoztató jellegű magyarázatokat / magyarázatokat ad a 
rendelet 7. szakaszának „Általános előírások” és 1. mellékletének „Információs 
dokumentum” követelményeihez. Ezenkívül példákat mutat be azokra a 
dokumentumokra, amelyeket e követelmények teljesítésének bizonyítékaként 
lehet benyújtani. Az értelmező dokumentum száma: „ECE-TRANS-WP29-
GRVA-2020-29e”. 
 
Kiberbiztonság 
Az ENSZ [155] sz. Előírásának (kiberbiztonság) értelmező dokumentuma 
tájékoztató jellegű magyarázatokat / pontosításokat nyújt az előírások 5.3. 
szakaszában (az információmegosztás a jóváhagyó hatóságok számára), a 7. 
bekezdésben („Általános előírások”) és a rendelet (8) bekezdésében foglalt 
követelményekkel kapcsolatban. Ezenkívül példákat mutat be azokra a 
dokumentumokra / bizonyítékokra, amelyeket e követelmények teljesítésének 
bizonyítékaként lehet benyújtani. Az értelmező dokumentum száma: „GRVA-07-
04”. 
 
 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-49e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-49e.pdf
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GRVA-07-04 (CS/OTA)  

DOCX PDF 

 
GRVA-07-04-
Rev.1 (CS/OTA) 
DOCX (tracked) 

Az ENSZ [155] sz. Előírás (kiberbiztonság) értelmező dokumentuma  
 
Kiegészítő magyarázatok az egységes értemezés érdekében.  
 
5.3. Információk a hatóság részére 
 
7. Követelmények a CSMS-re.  
 
A következő szabványok alkalmazhatók: 
a) Az ISO / SAE 21434 használható alapul a CSMS szükséges fázisainak 
bizonyításához és értékeléséhez.  
A 9. „Koncepciófázis”, a  
10. „Termékfejlesztés” és a  
11. „Kiberbiztonsági validálás”  
szakaszok felhasználhatók a CSMS fejlesztési szakaszának értékelésére.  
A „Gyártás” 12. szakasz felhasználható a CSMS gyártási szakaszának 
értékelésére.  
A 7. „Folyamatos kiberbiztonsági tevékenységek”,  
a 13. „Működtetés és karbantartás” és  
a 14. „Bontás”  
szakaszok felhasználhatók a CSMS utómunka szakaszának értékelésére; 
b) Egyéb szabványok, amelyek alkalmazhatók a 7.2.2. és részkövetelményei a 
következők: ISO 18045, ISO 15408, ISO 27000 sorozat, ISO 31000 sorozat. 
 
Kérték, hogy a részvevők ismerjék meg részletesen a dokumentumot és a 
későbbiekben várják az észrevételeket. 
 
Hivatalos dokumentum lesz a következő ülésre. 
 
Kérdés, hogy kell-e hivatalosan elfogadni ezt a dokumentumot mielőtt az előírás 
hatályba lép? 
OICA: igen fontos, hogy el legyen fogadva. 
 
Novemberi WP29-re lesz továbbítva. 
Ez is része a silence procedure –nak. 
 

GRVA-07-08 (Russian 
Federation)  

DOCX PDF 

 

Az ENSZ [155] sz. Előírás (kiberbiztonság) kiegészítésére vonatkozó javaslat  
(S and CSMS) 
 
Az 5.3.5. pont pontosítása. 

- Értelmezési eltérés esetén az egységes értelmezési közös elfogadásáig 
a jóváhagyások kiadását el kell halasztani.” 

 
Japán: ez korlátozhatja a szerződő felek jogait.  
 
Hivatalos dokumentum készül. 

GRVA-07-25 (DETA)  

DOCX PDF 

 

Használati segédlet a jóváhagyási adatbázishoz (DETA) az ENSZ [155] sz. 
előírás (kiberbiztonság) szerint 
(CS and CSMS) 
 
Hatóságok közötti eljárás mielőtt egy jóváhagyás kiadásra kerül. 
 
Október 23-ig lehet észrevételeket tenni 
 
Ezután hivatalos dokumentum készül a. 8. ülésre 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-04e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-04e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-04r1e-changes.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-08e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-08e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-25e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-25e.pdf
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WP.29-181-10 (FIA)  
PDF 
 

Gépkocsi gateway OTP (Open Telematics Platform) védelmi profilja  
 
Fejlesztési elképzelés összefoglalása. 
 

GRVA-07-41 (FIA)  

PPTX PDF 

 

Védelmi profil atomatizált és kapcsolt járművek részére. 
 
Az FIA közös védelmi profil alkalmazását javasolja a járművek informatikai 
biztonsága érdekében 
 
A védelmi profilt (PP) a típusjóváhagyó hatóságok használják az informatika 
biztonság szintjének ellenőrzésére 
A PP nem határozza meg egy előre definiált technológia használatát. 
A járműgyártónak teljesítenie kell az „Értékelés célját (TOE)”.  
 
A PP-t nem kellene a teljes járműre fejleszteni, csak a kiemelt biztonsági 
kulcselemekre alkalmazható! 
 
Ezek pl. 
• Ember-gép interfész 
• Telekommunikációs interfész / Dokkoló állomás 
• Gépjármű-gateway, külsőleg felügyelt (A-GW Admin), beleértve a tűzfalat és az 
engedélyezési koncepciót 
 

 
 
Fedélzeti telemetria platform 
 
 
1. Világszerte harmonizált típusjóváhagyási követelmények 
 
2. A védelmi profil használható típusjóváhagyáshoz (1958), de elméletileg 
öntanúsításhoz is (1998) is 
 
3. Élettartam 
 
A közös kritériumok módszertanát már használják a jármű előírások 
fejlesztésénél. 
Az FIA védelmi profilja a C-ITS-re vonatkozó PP-n alapul, az uniós jog szerint  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29/WP29-181-10e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-41e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-41e.pdf
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Az FIA javasolja a GRVA-nak, hogy kezdje meg megfelelőségi és tesztelési 
kritériumok fejlesztését az automatizált és kapcsolt járművek számára. 
 
Az FIA bemutatott védelmi profilja hozzájárul ehhez a feladathoz. 

GRVA-07-36 (OICA)  

--- PDF 

 

OICA megjegyzések a WP.29-181-10 dokumentumhoz 
 
Autóipari szabvány gaetway, amivel módosítani lehet a sw-t a járművön az hogy 
lehetne valaki más által ellenőrzött? 
 
Honnan fogja tudni ez a gateway, hogy milyen a jármű fedélzeti rendszerének az 
architectúrája? 
 
Ki a felelős, ha egy beavatkozás miatt a jármű működése veszélyessé válik? 
 
A járművön belüli kommunikáció biztonságkritikus, ha ebbe beleavatkozik valaki 
más, akkor a gyártó nem vállalhatja a felelőséget. 
 
Ki lesz az adminisztátora a gateweynek? 
 
Mi a kritérium a hozzáféréshez? 
 
Ki fejleszti / gyártja / tanúsítja / karbantartja ezt az alkatrészt? 
 
Ki felelős általában az alkatrészért, beleértve annak biztonságát? 
 
Hogyan lehet biztosítani a megfelelő megvalósítást a különböző jármű 
architektúrákon belül? 
 
Az a szándék, hogy az Automotive Gateway az egyetlen kommunikációs 
csatorna az E / E architektúra és a külvilág között? 
 
Ha igen, hogyan lehet biztosítani az időkritikus kommunikációt ezen az átjárón 
keresztül (pl. ADAS esetén) 
 
Hogyan kell a harmadik feleknek betartani az ENSZ R 156 „Szoftverfrissítések” 
követelményeit? 
 
Hogyan kell egy harmadik félnek a biztonsággal összefüggésben 
kockázatértékelést végezni a frissítés megkezdése előtt? 
 
Hogyan dokumentálják és teszik hozzáférhetővé a járművek számára a VIN 
alapján a szoftver verziókra vonatkozó információkat? 
 
Hogyan biztosított a járműtípus-jóváhagyás betartása, és ki a felelős a meg nem 
felelés esetén? 
 

FIA: PP csak azt határozná meg, hogy a hogy ki jogosult hozzáférni a jármű adatokhoz 
OICA kérdéseire megvannak a válaszok, majd benyújtják. 
 
Oroszország: PP mi ez, egy dokumentum, vagy eszköz, vagy szabvány? 
 
ISO: szelektív hozzáférés lenne… prezentációt igért a következő ülésre 
 
Hollandia: kutatási programot terveznek. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-36e.pdf
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Kína: PP egy segédlet?  
 
FIA: PP egy módszer, amit elfogadás esetén előírásba foglalnánk.  
 

 
 
 

5. B Szoftver frissítések 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2020/29 - (IWG on 
Cyber Security and 
Over-the-air issues)  

 

Javaslat az R.E.3 dokumentum módosítására. 
Magyarázat a járművek szoftverfrissítésre és szoftverfrissítés-kezelő rendszerre 
vonatkozó jóváhagyásával kapcsolatban.  
(ECE / TRANS / WP.29 / 2020/80) 
 
 

GRVA-07-44 (CITA)  

DOCX PDF 

 

Javaslat az ECE / TRANS / WP.29 / GRVA / 2020/29 módosítására 
 
„7.1.1.12. Olyan folyamat, amelynek során a járműgyártónak a 7.1.2.3. és 
7.1.2.4. pontok szerintiinformációkat a felelős hatóságok vagy a műszaki 
szolgálatok részére elérhetővé kell tennie. Ennek célja lehet a típusjóváhagyás, 
a gyártás ellenőrzés, a piacfelügyelet, a visszahívások és az időszakos műszaki 
felülvizsgálat (PTI). ” 
Ezt igazolni kell, függetlenül attól, hogy az információkat a jövőben a 
járműgyártónál, a szerződő felek nemzeti, vagy regionális hatóságai által 
vezetett, ellenőrizhető nyilvántartásban, vagy az Egyesült Nemzetek Szervezete 
Európai Gazdasági Bizottsága által létrehozott biztonságos internetes 
adatbázisban (DETA) tárolják-e. 
 
További tárgyalás a szoftverfrissítésekkel foglalkozó munkacsoportban várható.  
 

GRVA-07-50 (CS/OTA)  

DOCX PDF 

GRVA-07-51 (CS/OTA)  

DOCX PDF 

 

Javaslatok az ECE / TRANS / WP.29 / GRVA / 2020/29 szerkesztési 
pontosítására. 
 

GRVA-07-37 (France)  

DOCX PDF 

 

Módosítási javaslat a tervezett ENSZ [156] (CS+CSMS) és [157] (ALKS) 
előírásokhoz. 
RXWIN vagy más SW használata esetén az azonosítási szám felépítése legyen 
hasonló minden előírás esetén. 
 
Japán: időt kér, hogy analizálja a javaslatot. 
 
Hivatalos dokumentum lehet februárra, de lehet még róla egyeztetni. 
 

GRVA-07-49 (CS/OTA)  

DOCX PDF 

 

Jelentés az IWG CS / OTA-val (kiberbiztonság és távoli SW frissítés) 
kapcsolatos jelenlegi tevékenységről. 
 

 

5. C A jármű élettartama alatt a műszaki követelményekkel kapcsolatos jogi megfontolások 

Dokumentumok Tárgy 

WP.29-180-
18 (Titkárság)  
DOCX PDF 

 

Az 1958. évi megállapodás és az életciklusra / életciklusra vonatkozó 
megfontolások 
 

https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/29
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/29
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/29
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/29
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-44e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-44e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-50e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-50e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-51e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-51e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-37e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-37e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-49e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-49e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29/WP29-180-18e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29/WP29-180-18e.pdf
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Az 1958. évi megállapodás keretében megfelelő jogi alap létezik arra, hogy az 
előírások belekerüljenek a járművek életciklusára vonatkozó követelmények is. 
 
Az ilyen rendelkezéseket egyszerűbb alkalmazni a típusjóváhagyó hatóságokra 
és a gyártókra, ha azok a típusjóváhagyáskor ellenőrizhetők.  
 
Javasolt értelmezés: 
A járműtípusok életciklusára és a járművek élettartamára vonatkozó 
rendelkezések bevezetésére megfelelő jogalapot nyújt az 1958-as 
megállapodás. 
Megjegyzés: Annak ellenére, hogy elegendő jogalap van megadva, az 
Egyezményhez csatlakozott bármely Szerződő Fele eseti alapon eltérhet az 
életciklusra vonatkozó rendelkezések alkalmazásától. 
 

Nem volt tárgyalás 

 
 

5. D Egyéb 

Dokumentumok Tárgy 

---  

Nem volt tárgyalás 

 
6.  Az ENSZ 79. Előírás 

6. A Automatikusan irányított kormányzási funkció; (ACSF) 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2020/22 - (OICA)   

 

Javaslat a 79. sz. ENSZ-előírás 03. módosítássorozatának kiegészítésére 
(kormányberendezés) – ACSF követelmények 

- Sáv közepére állástól való eltérés lehetősége, 
- Aktiválási feltételek, 
- Felülírás esetén készenléti állapot fenntartása, 
- Készenléti-, illetve beavatkozásra kész állapot pontosítása, 
- Szenzor teszt aktiválás előtt 

GRVA-07-
18 (OICA/CLEPA)  

DOCX PDF 

 

Javaslat az ECE/TRANS/GRVA/2020/22 dokumentumhoz 
Kritikus szituációra vonatkozó tolerancia. 

GRVA-07-
19 (OICA/CLEPA)  

DOCX PDF 

 

Javaslat az ECE/TRANS/GRVA/2020/22 dokumentumhoz 
Visszavonva 

GRVA-07-16 (AVERE)  

DOCX PDF 

 

Javaslat az ENSZ 79-es előírás (kormányzás) módosítására 
- Az automatikus sávváltási manőver megkezdéséig maximálisan 7 sec 

időtartam az első vezetői jelzéstől. 
Franciaország és UK  támogatja, Hollandia ellene van: nem a rendszernek kell 
dönteni a sávváltás megkezdéséről. 
Korea még hosszabb időt is elfogadhatónak tartana. 

GRVA-07-
20 (OICA/CLEPA)  

DOCX PDF 

 

Javaslat az ECE/TRANS/GRVA/2020/22 dokumentumhoz 
Pontosítások: 
 
5.6.4.1.2. Amikor a C kategóriájú ACSF be van kapcsolva (készenléti 
állapotban), a B1 kategóriájú ACSF-nek arra kell irányulnia, hogy a járművet a 
sávban középre állítsa, kivéve, ha a sávban egy másik pozíció a helyzet vagy a 

https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/22
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/22
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-18e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-18e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-19e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-19e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-16e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-16e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-20e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-20e.pdf
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vezető-input miatt indokoltabb (pl. Amikor egy másik járművet szorosan 
mellette halad). 
Ezt a járműgyártónak be kell mutatnia a műszaki szolgálat  felé a 
típusjóváhagyás során. 
 

A sávváltási manőver automatikus elindítása: 

Automatikus indítás esetén a sávváltási manővernek 3,0 
másodperc és 7,0 5,0 másodperc között kell megkezdődnie az 
5.6.4.6.2. szakaszban leírt eljárás kézi aktiválása után. A manővert 
a lehető leghamarabb meg kell kezdeni indokolatlan késedelem 
nélkül, ha a helyzetet nem tekintik kritikusnak az 5.6.4.7. pont 
szerint. 

A B1 sávtartó funkció az időterv szerint vegye át a szabályozást. 
 
10% -os tűréshatár megengedett, amely szerint a két jármű közötti távolság a 
sávváltási manőver megindulásakor alacsonyabb lehet, mint a fenti képletből 
eredő kritikus távolság. 
Ez a tűrés lehetőséget ad az életszerűbb működés eléréséhez.  
 
Teszt körülmények: 
 

- A gyártó kérésére és a Műszaki Szolgálat egyetértésével a tesztek 
eltérő körülmények között is elvégezhetők, ha feltételezhető, hogy a 
rendszer az előírt vizsgálati körülmények között megfelelően működik.  

 
- A nem teljesen reteszelt irányjelző esetére vonatkozó javaslat.  

 
 

A fenti javaslatokkal kapcsolatban megoszlanak a vélemények. 
 
 
ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2020/23 - (CITA)  
 

Javaslat a 79. sz. ENSZ-előírás 03. módosítássorozatának kiegészítésére 
(kormányberendezés)  
 
A rendszer tesztek közbeni aktiválásával kapcsolatos pontosítás. 
 
Elfogadva és WP 29 felé továbbításra kerül. 
 

GRVA-07-15 (AVERE)  

DOCX PDF 

 

Javaslat a 79. sz. ENSZ-előírás (kormányberendezés) módosítására  
 
Ez a javaslat a kanyar görbületének sugarában bekövetkező váratlan 
változások kezelésére lehetővé teszi a rendszer számára, hogy az ayxsmax =3 m 
/ s² határértéket legfeljebb 40% -kal meghaladja legfeljebb 2 másodpercig - 
elkerülve  a vezető és a hátsó forgalom hirtelen sebességváltozással járó 
zavarását.  
 
Hivatalos dokumentum lesz a következő ülésre 

GRVA-07-
43 (OICA/CLEPA)  

DOCX PDF 

 

Javaslat a 79. sz. ENSZ-előírás (kormányberendezés) módosítására  
 
Az ACSF C kategóriájú rendelkezéseinek módosítására irányuló javaslat, 
amelynek fő célja a sávtartó rendszerrel kapcsolatos teherautó-pótkocsi 
adatátvitel beépítése az előírásba. 

- Funkcionális kompatibilitás, 
- Üzenetek (ISO11992) 

https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/23
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/23
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-15e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-15e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-43e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-43e.pdf
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- Teszt eljárások. 
 
Hivatalos dokumentum lesz a következő ülésre  

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2020/24 - (Germany)  
 

Javaslat a 79. sz. ENSZ-előírás 03. módosítássorozatának kiegészítésére 
(kormányberendezés)  
 
A javaslat lehetőséget biztosítana gyártóknak az Scritical számítására vonatkozó 
– az előírásban megadott - képlet kiegészítésére a jármű tulajdonságainak 
figyelembe-vétele céljából. 
 
Következő ülésen folytatódik a téma. 

GRVA-07-
29 (OICA/CLEPA)  

DOCX PDF 

 

Javaslat a 79. sz. ENSZ-előírás (kormányberendezés) - ACSF B1  
 
Visszavonva. 

GRVA-07-
32 (OICA/CLEPA)  

DOCX PDF 

 

Javaslat a 79. sz. ENSZ-előírás (kormányberendezés) módosítására 
 - ACSF B1 működési határainak elérése esetén elvárt működésre vonatkozó 
szöveg pontosítása.  

GRVA-07-
17 (OICA/CLEPA)  

DOCX PDF 

 

Az RCP (távműködtetetésű parkolás) használatához szükséges folyamatos 
távműködtetésű engedélyezés alternatívájaként a vezető pozíciójától függő 
vezérlés engedélyezése, illetve az erre vonatkozó kiegészítő követelményekre 
vonatkozó javaslat.  

Hivatalos dokumentum lesz a következő ülésre. 

  

https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/24
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/24
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-29e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-29e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-32e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-32e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-17e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-17e.pdf
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6. B Kormány berendezés. 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2020/16 - (OICA, 
CLEPA)  
 

Javaslat a 79. sz. ENSZ-előírás 03. módosítássorozatának kiegészítésére 
(kormányberendezés) 
 
Automatikus vészmanőver követelményei arra az esetre, ha a vezető nem 
tudja átvenni a jármű irányítását. 

GRVA-07-
22 (OICA/CLEPA)  

DOCX PDF 

 

Javaslat a 79. sz. ENSZ-előírás (kormányberendezés) 04 sorozatszámú 
módosítására – Kockázat csökkentő funkció (RMF). 
 
Vész elkerülési funkció, ha a vezető nem elérhető. 
(szükség esetén önműködő sávváltás és megállítás a megfelelő cél területen) 
 
Japán támogatja, de talán ez több mint kormányzás, más előírásban jobb 
lenne bevezetni.  
 
Hollandia is támogatja - esetleg az ALKS előírásba kellene áthelyezni. 
 

GRVA-07-
24 (OICA/CLEPA)  

DOCX PDF 

 

Javaslat a 79. sz. ENSZ-előírás 03. módosítássorozatának kiegészítésére. 
 
ESF vészmanőver során 0.75 m-nél nagyobb kereszt-irányú mozgás 
engedélyezése 20 km/h alatti sebesség estén. 
 
Hivatalos dokumentum készül, de Japánnal még egyeztetni kell, mert a 2 m/s2 
oldalgyorsulással fentarttásai vannak. 
 
Olyan parkolási rendszert tenne lehetővé, ami már létezik, de  
az aktuális R79/03 szerint nem hagyható jóvá. 
  

 
  

https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/16
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/16
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/16
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-22e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-22e_.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-24e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-24e.pdf
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6. C Távvezérelt manőverezés 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-05-47 (OICA)  
Video 
 

RCP - Alternativ HMI 
A jármű mozgása automatikusan követi a vezetőt, aki sétál. 
Érdekes, lehetséges megoldás. 
Lesz majd kapcsolódó javaslat. 

 
 

6. D Egyéb 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-07-
23 (OICA/CLEPA)  

PPTX PDF 

 

A 79. számú ENSZ-előírás és a "Hands Off" sávtartó vezetőt támogató renszer 
 

 
 

 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-05-47.mp4
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-23e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-23e.pdf
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A javaslat célja a gyakorlati érzékelés alternatív módjának bevezetése annak 
elkerülésére, hogy a vezető túlzottan rábízza magát a rendszerre a támogatott 
sávtartási művelet során. Azt a tényt, hogy a sofőr leveheti a kezét a 
kormánykerékről, kompenzálja annak biztosítása, hogy a vezető szemeit / fejét 
az útra irányítsa. Mindkét elv egyenértékűen támogatja a járművezetőt abban, 
hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a rendszer és a vezetési környezet 
viselkedését, és szükség esetén megfelelően beavatkozhasson. 
• 
Ezen túlmenően, az ipar speciális HMI-koncepciókat dolgozott ki.Az NHTSA 
már részletesen megvizsgálta a megfelelő HMI-t a “hands-off” sávtartó 
rendszerek számára. 
• 
A járművezető-felügyeleti rendszer és a megfelelő HMI miatt az ipar nem látja 
az üzemmód összetévesztésének kockázatát, mivel a sofőrt figyelmeztetik az 
út figyelésére vonatkozó feladatára (a 3. szintű rendszerektől eltérően). 
• 
Különböző rendszereket vezettek be az Egyesült Államokban, Kanadában, 
Kínában és Japánban 2018 óta. Pozitív visszajelzéseket kaptak az ügyfelektől, 
és jó a visszajelzés a biztonságról. Az ügyfelek hasznos közbenső 
megoldásnak tekintik a jövőbeli magasabb fokú automatizáláshoz.  
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Japán: már használják és nincs baleset feljegyezve. 
 
Hollandia szerint nem elfogadható a 79 alatt, mert ez már 3-4 szintű funkció. 
Korea sem támogatja. 
 
Elnök kérte, hogy a használó országok küldjenek megtett km adatokat. 
 
 

GRVA-07-42 (Germany)  

PPTX PDF 

 

Hogyan kezelhető az ADAS és a folyamatos automatizálás a 2. szintig az 
ENSZ 79. sz. Előírásában? 
Prezentáció. 
 
Bemutatták, és a következő ülésre megy tovább. 
 
 

--- 

 
   

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-42e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-42e.pdf
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7.  Fejlett vészfékező rendszerek 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2020/26 - (IWG on 
AEBS)  
 

Javaslat a 152. számú ENSZ-előírás eredeti szövegének 3. kiegészítésére 
(fejlett vészfékező rendszerek az M1 és N1 kategóriájú járművekhez) 
 
Ne kelljen figyelmeztetni, ha más rendszer veszi át az automatikus 
vészfékezési funkciót (pl: sávtartó rendszer).  
 
A 09 –el módosítva elfogadva. 
 

GRVA-07-09 (AEBS)  

DOCX PDF 

 

Javaslat a 152. számú ENSZ-előírás 3. kiegészítésére (AEBS) 
 
Bármely nem elektromos meghibásodás (például az érzékelő elfedése, vagy az 
érzékelő elmozdulása) észlelése esetén az 5.1.4.1. Szakaszban meghatározott 
figyelmeztető jelzésnek világítania kell. 
 
Ha az AEBS funkció automatikus deaktiválása annak a következménye, hogy a 
vezető manuálisan kikapcsolja a jármű ESC funkcióját, az AEBS deaktiválásához 
legalább két szándékos műveletet kelljen végrehajtania a vezetőnek. 
 
A gyártó kérésére és a műszaki szolgálat beleegyezésével a teszteket el lehet 
végezni eltérő vizsgálati körülmények között (nem optimális körülmények között, 
pl. Nem száraz felületen; a megadott minimális környezeti hőmérséklet alatt), de a 
hatásosságra vonatkozó követelményeknek még mindig eleget kell tenni. 
 

GRVA-07-72 (OICA)  
PPTX PDF 

 

Az ENSZ 152. sz. Előírás követelményeinek 2 lépcsős bevezetésére 
vonatkozó javaslat. 

 
  

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2020/27 - (IWG on 
AEBS)  
 

Javaslat a 152. számú ENSZ-előírás 01. sorozatának módosítására (fejlett 
vészfékező rendszerek az M1 és N1 kategóriájú járművekhez) 
1 lépéses megközelítés, a kerékpáros esetekre vonatkozó követelményekkel. 
 

GRVA-07-10 (AEBS)  

DOCX PDF 

 

Javaslat a 152. számú ENSZ-előírás (AEBS) 01. módosítási sorozatának 2. 
kiegészítésére. 
A fenti-09-es dokumentum kiegészítve a különböző kanyarodási manőverek 
során kialakuló ütközési szituációval. Az „átfedés” részletes definiálása. 

https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/26
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/26
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/26
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-09e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-09e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-72e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-72e.pdf
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/27
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/27
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/27
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-10e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-10e.pdf
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ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2020/28 - (IWG on 
AEBS)  
 

Javaslat a 152. számú ENSZ-előírás 02. sorozatú módosítására (fejlett 
vészfékező rendszerek az M1 és N1 kategóriájú járművekhez) 
 
A vizsgálati sebességtartomány kiterjesztése 20 km/h-ig. 
 
A kerékpáros teszt esetek vizsgálati eljárásának pontosítása. 
 
Javaslat az átmeneti rendelkezésekre. 
 

GRVA-07-11 (AEBS)  

DOCX PDF 

 

Javaslat a 152. számú ENSZ-előírás 02. sorozatú módosítására (fejlett 
vészfékező rendszerek az M1 és N1 kategóriájú járművekhez) 
 
A kerékpáros teszt esetek vizsgálati sebességének pontosítása. 

  

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2020/35 - (IWG on 
AEBS)  
 

Javaslat a 152. számú ENSZ-előírás 01. sorozatának 02 kiegészítésére (fejlett 
vészfékező rendszerek az M1 és N1 kategóriájú járművekhez) 
 
Kerékpáros és kanyarodási esetek követelményei. 
 
 

GRVA-07-
12 (OICA/CLEPA)  

PPTX PDF 

 

Az AEBS "autó-kerékpár" kétlépcsős megközelítésének indoklása. 
 

 
 

 
 
Miért szükséges és ésszerű a kétlépcsős megközelítés? 
 

https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/28
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/28
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/28
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-11e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-11e.pdf
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/35
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/35
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/35
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-12e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-12e.pdf
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- Az AEBS képes lesz-e elkerülni ütközést egy sebességcsökkentőn keresztül, 
vagy közel van-e a célhoz az érzékelők látóterének függvényében? 
- Ha a kerékpár az AEB-érzékelők látómezején kívülre esik, a rendszer nem tud 
reagálni. 
- A mai EURO NCAP eredmények szerint csak. A Car2Bicycle esetekben a 
járművek 30% -a képes elkerülni az ütközést 30 km/h alatt - és ez még mindig 
nem veszi figyelembe a Car2Bicycle-vel még nem felszerelt járművek számát. 
- A megfigyelt terület nem változtatható meg a szoftveren keresztül, szükség van 
új érzékelőkre a járművek számára, amelyek általában megkövetelik a 
járműkutatást (pl. Hardver, kommunikáció, szoftver). 
- Ezek a változások a járművek kutatásában bekövetkezett változásokkal 
kapcsolatos információk alapján átfogó validálást igényelnek. 
 
A javasolt kétlépcsős megközelítés ugyanazokat a hatásossági követelményeket 
állapítja meg a járművekre amelynek AEBS Car2Bicycle típusjóváhagyása 
07/2024 után érvényesek. 
- Míg az egylépéses megközelítés szükségtelenül megkötné az erőforrásokat és 
a finanszírozást a meglévő rendszerek újratervezéséhez, és ezáltal 
megakadályozzák a jövőbeli biztonsági újításokat, 
- A kétlépcsős megközelítés biztosítja a korábbi AEBS-sel már felszerelt járművek 
használatát 

GRVA-07-74 (OICA)  
PPTX PDF 

 

Kompromisszumos javaslat az átmeneti rendelkezésekre. 
 

27 + 10 (1 lépés) megy tovább WP 29 re, de 10-ben szerkesztési korrekció szükséges. 
Végül Olaszország és Japán van ellene. 
 
Csak az a megoldás lehetséges, hogy az egész csomag 27+28+35 megy a WP29-re. Végül ez lesz. 
  
 

 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-74e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-74e.pdf


GRVA 7.  

 30  

 
 
ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2020/25 - (OICA)  
 

Javaslat a 152. számú ENSZ-előírás kiegészítésére (fejlett vészfékező 
rendszerek az M1 és N1 kategóriájú járművekhez) 
 
Az AEBS automatikus kikapcsolása, ha az ESC ki van kapcsolva. 
 

GRVA-07-03 (Germany)  

DOCX PDF 

 

Javaslat új IWG létrehozására a haszonjármű AEBS előírás fejlesztésére 
(R131) 
 
A súlyos balesetek miatt fontos a fejlesztés a személygépkocsik rendszereihez 
hasonlóan. 
A technologia már elérhető. 

GRVA-07-38 (France)  

--- PDF 

 

Virtuális vizsgálati módszerek. 
 
Mik a jelenleg elérhető, illetve a még fejlesztésre váró témakörök. 
 
Most nem mutatták be részletesen, de észrevételeket várnak.  
 

GRVA-07-40 (Japan)  

DOCX PDF 

 

Módosítási javaslat a GRVA-07-03 (AEBS) dokumentumhoz. 
Japán támogatja a munkacsoport létrehozását és kiegészítést is javasol a 
tevékenységhez. 
 
Többen egyéb akadályok (sorompók, építési területek) felismerését is 
bevonnák a fejlesztésbe. 
 

GRVA támogatja a munkacsoportot . A működési szabályzat még fejlesztés alatt. 

  

GRVA-07-53 (AEBS) 
 

DOCX PDF 

 

Pontosítások a 2020/35 dokumentumhoz. 

GRVA-07-70 (AEBS)  

PPTX  PDF 

 

Prezentáció a tervezett fejlesztésekről. 

https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/25
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/25
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-03e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-03e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-38e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-40e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-40e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-53e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-53e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-70e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-70e.pdf
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8.  Az 13, 13-H, 139 és 140. ENSZ-rendeletek, GTR 8 világelőírás 
8. A Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC) 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2020/34 - (Republic 
of Korea )  
 

A UN GTR No. 8 (ESC) világelőírás módosítására vonatkozó javaslat. 
 
A teszt eljárás igazítása a legújabb technológiát képviselő rendszerekhez: 

- kis kormánykerék szögű járművek. 
USA kérdése: ez a javaslat, hogy oldja meg a felvetett problémát? 
 
A GTR 8 ezzel harmonizál R140-hez. 
 
 

GRVA-07-64 (Kanada)  
DOCX PDF 

 

Az ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/34 dokumentum módosítási javaslata 
Kanada az elérhető legnagyobb kormányszöget javasolja a maximum 98 %-a 
helyett. 
USA : először GTR-t kell módosítani, aztán ECE előírást. (R140-ből is ki 
kellene húzni a 98%-ot. 

Napirenden tartjuk a következő ülésre. 

 
8. B Moduláris Járműkombinációk (MVC) 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2020/30 - (OICA)  
 

Az R13 előírás módosítására vonatkozó javaslat. 
Az alábbi járműkombinációk funkcionális kompatibilitási követelményei. 
 

 
 

GRVA-07-71 (OICA)  
DOCX PDF 

 

Pontosítások a fenti dokumentumhoz. 
 
A hatály pontosítása. A szögletes zárójelben megadott példák törlése. 
A fékrendszer elektromos csatlakozó 5. pólus áramköre ne legyen 
megszakítva. 

https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/34
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/34
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/34
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-64e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-64e.pdf
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/30
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/30
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-71e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-71e.pdf
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GRVA-07-35 (ISO) ISO 
11992 ** 

 

ISO 11992 szabvány 

2020/30 a 07-71-el pontosítva elfogadva. 

 

8. C Magyarázatok, pontosítások 

Dokumentumok Tárgy 

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2020/20 - (France)  

 

Az R13H előírás 01 módosítási sorozat kiegészítésére vonatkozó javaslat.  
 
Elektromos járművek esetén a fékbetét újra-kondicionálása legyen szükséges 
a hajtó akkumulátor utántöltése, vagy akkucsere esetén. 
  
Elfogadva. 

  

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2020/21 - (CLEPA)  

 

Az R13 előírás 11 módosítási sorozat 17 kiegészítésére vonatkozó javaslat.  
Az EMB (Elektromechanikus) fékek követelményeinek bevezetése az 
előírásba. 
 

GRVA-07-68 (CLEPA)  
PPTX PDF 

 

Prezentáció az elektromechanikus fékek megjelenésével szükségessé váló 
módosításokról. 
 

- Elektromechanikus kerékfékek, 
- Az elektromos erőátvitel, 
- Fejlettebb vezérlés, 
- Zajmentes működés, 

 
Új követelmények: 

- definíciók 
- Általános köv 
- Fékerők 
- Energia tárolás 
-  

 

https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/20
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/20
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/21
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/21
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-68e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-68e.pdf
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GRVA-07-46 (OICA)  

DOCX PDF 

 

További pontosítások a CLEPA javaslathoz. 

Nemetország: nincs még kész a javaslat, 
Hollandia is így gondolja, de kiemelte az akkumulátorok érzékenységét. A fék legyen működőképes az 
üzemi körülmények között. 
Az akkumulátorok megfelelő monitorozása szükséges. 
 
Több idő kell a megfontolásra. A téma folytatódik CLEPA vezetésével. 
 
ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2020/31 - (OICA, 
CLEPA)  

 

Az R13H (M1, N1 fékezés) előírás 01 módosítási sorozat 02 kiegészítésére 
vonatkozó javaslat. 
Féklámpa vezérlés: 

- automatikus fékezésnél, illetve 
- regeneratív fékezéskor. 

GRVA-07-48 (OICA)  

PPTX PDF 

 

Az ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/31 dokumentum prezentációja. 

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2020/36 - (Germany)  

 

Az R13 előírás kiegészítésére vonatkozó javaslat. 
Új követelmények a tartós fékezésre regeneratív fékkel ellátott akkumulátor 
hajtású járművek esetén, amelyeknél fékező ellenállás hiányában a meghajtó 
akkumulátor magas töltöttségnél nem tudja felvenni a fékezési energiát a „II/A” 
típusú vizsgálat során: 

- helyettesítő „0” - és „II” típusú vizsgálat, 
- fékhatás becslő funkció. 

 
GRVA-07-05 (Czech 
Republic)  

DOCX PDF  
 

A fenti ECE/TRANS/WP.29/GRVA/36 dokumentum pontosítása.  
A kezdeti töltés egységes értelmezése. 

GRVA-07-47 (OICA)  

DOCX PDF 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-46e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-46e.pdf
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/31
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/31
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/31
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-48e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-48e.pdf
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/36
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/36
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-05e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-05e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-47e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-47e.pdf
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GRVA-07-73 (OICA)  
DOCX PDF 

+ prezentáció 

Továbbfejlesztett javaslat a fenti ECE/TRANS/WP.29/GRVA/36 dokumentum 
pontosítása.  
 
Tartós fékezés akkumulátor hajtású járműveknél. 
Ha az akkumulátor fel van töltve, akkor a tartós fékezés nem biztosított.  

- Vagy fékező ellenállás kell, 
- Vagy üzemi fék + regeneráló fék használata, 
- Üzemi fék megmaradó hatásosságának becslése. 

 
 

 
 
 

 UK észrevétel: nincs előírás az akkumulátor élettartam alatti romlására. 
Az akkumulátor kapacitás intelligens menedzselésére nincs mérési eljárás. 
 
OICA szerint a 18. Melléklet (CEL) melléklet keretében bemutatandó 
stratégiával az akkumulátor romlás is le van fedve. 
 
Az ECE/TRANS/WP.29/GRVA/36 dokumentum 73r1-el módosítva elfogadva. 

ECE/TRANS/WP.29/GR
VA/2020/37 - (OICA)  

 

Az R13 előírás kiegészítésére vonatkozó javaslat. 
Visszavonva. 

GRVA-07-67 (Poland)  
DOCX PDF 

 

Az R13 előírás módosítására vonatkozó javaslat. 
A 4. mellékletben, az üzemi fk hatásosságára vonatkozó táblázatban a meleg-
fék követelményeknél „II/A” hozzáadása. 
Tárgyalás nélkül hivatalos lesz. 

 

 
 

9.  Motorkerékpárok fékezése 

9. A 3. világelőírás (gtr 3.) 

Dokumentumok Tárgy 

  

Nem volt tárgyalás 

 

9. B ENSZ 78 előírás 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-73e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-73e.pdf
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/37
https://undocs.org/en/ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/37
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-67e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-67e.pdf
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Dokumentumok Tárgy 

  

Nem volt tárgyalás 

 
10.  Az ENSZ 90. Előírás 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-07-52 (CLEPA)  

DOCX PDF 

 

Javaslat a 90. számú ENSZ-előírás 01. és 02. módosítássorozatának 
kiegészítésére (csere fék alkatrészek)  
 
A fékbetét súrlódási tényező COP keretében történő ellenőrzésének technikai 
feltételeinek pontosítása. 
Tárgyalás nélkül hivatalos dokumentum lesz. 

------ 

 

11.  Az 1958. évi Egyezmény 3. revíziója 
11. A Az 1958. évi Egyezmény 3. revízió rendelkezéseinek végrehajtása  

Dokumentumok Tárgy 

GRBP-71-03 DETA nemzetközi jóváhagyási adatbázis áttekintő jellegű bemutatása 
 

 
 
  

11. B Nemzetközi jármű jóváhagyás (IWVTA) 

Dokumentumok Tárgy 

  

------ 

 
 

12.  Egyebek 

12 A A GRVA tevékenységeinek prioritása 

Dokumentumok Tárgy 

  
GRVA-07-65 (HF-
IRADS/IAE)  
DOCX PDF 

 

A HF-IRADS állásfoglalása a járművek távirányításának emberi tényezőivel 
kapcsolatos kihívásokról (a WP.1 2020. szeptemberi ülésszakának 8. számú 
informális dokumentuma is). 
Februárra halasztva. 

 
 

12. B Mesterséges intelligencia 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-07-
33 (ITU/FGAI4AD)  

PPTX PDF 

 

ITU prezentáció az "AI4AD" tevékenységről. 
 
Röviden bemutatták. 
ITU közreműködni fog a VMAD-ban. 
 
A témakör a következő ülésre halasztva. 
 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-52e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-52e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-65e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-65e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-33e.pptx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-33e.pdf
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12. C Egyebek 

Dokumentumok Tárgy 

GRVA-07-
14 (Secretariat)  

DOCX PDF 

 

Titkárság: Tájékoztatás az ITS Roadmapról 
 

------ 

 
 

13.  Tisztségviselők választása 
Dokumentumok Tárgy 

 
GRVA 2021-ra meghosszabbított elnöke: 

Mr. Richard DAMM 
 
Head of Division, Road Vehicles (Principles of 
Approval Processes, Quality Management, 
Market Surveillance and Penalties) 
Division StV24 
Federal Ministry of Transport and Digital 
Infrastructure 

Invalidenstrasse 44 
10115 Berlin 
Germany 
 
Phone: +49 30 18 300 7650 
Fax: +49 30 18 300 807 7650 
Email: richard.damm@bmvi.bund.de 

 
GRVA 2020-ra meghosszabbított elnöke-helyettesei: 

Mrs. Chunmei CHEN  (Vice-Chair) 
 
Deputy Consultant 
Department of Equipment Manufacturing 
Industry 
Ministry of Industry and Information Technology 

No. 13, West Chang An Ave., 
100804 Beijing 
China 
 
Phone: +86 10 68 20 56 29 
Fax: +86 10 66 01 37 08 
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http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-14e.docx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/GRVA-07-14e.pdf

